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 بيان المحتويات
 

 السياق البرنامجي -أوال 
 

 2ومحور العمل ، [7و، 6و، 5و ،1]النتائج المنطودة:   1في محور العملبما يساهم : 1 النتيجة المنطودة - ثانيا
على تصميم عمليات مناهج من تعزيز قدرات األفراد والمؤسسات  : [11]النتيجة المنطودة  3ومحور العمل 

 ابتكار المناهج وإصالحها وتنقيحهاالمتعلقة بمبادرات الوتةويرها وتنفيذها، ودعم نوعية جيدة 
 
 

 3[، ومحور العمل 5و 1]النتيجتان المنطودتان:  1بما يساهم في محور العمل  أ:-1المنطودة النتيجة  - ثالثا
النظامية التي تحول دون  تعزيز قدرات الدول األعضاء على تحليل ومعالجة العوائق :[11]النتيجة المنطودة 

  من جودة عالية ومتصلين بالتنمية تعّلمتوفيرها بطكل منصف لتعليم و 
 

قاعدة معرفية تحسين وتةبيق  : [11]النتيجة المنطودة  3بما يساهم في محور العمل : 2النتيجة المنطودة  - رابعا
القائمة على األدلة في مجاالت المناهج  عتماد القرارات والممارساتالتوفير المعلومات الالزمة من أجل سليمة 

 والتقييم  والتعّلم الدراسية 
 

 للتربيةالمؤتمر الدولي  -خامسا
 

 التةور المؤسسي والتنظيمي - سادسا
 

 الميزانية -سابعا
 

 غايات ذات الصلةوالف التنمية المستدامة امن أهد 4الهدف  : 1المرفق   
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  البرنامجي السياق -أوال 

 مقدمة
الدويل للرتبية  ملكتباجملس على تقرتح هذه الوثيقة 

برنامج العمل  ،السادسة واخلمسنييف دورته  ،)املكتب(
. غرض استعراضه واملصادقة عليهل 2016 لعام وامليزانية

خلفية أهداف التنمية بناء على االقرتاح هذا قدم يو 
وجدول  4وال سيما اهلدف   ،املستدامة اليت اعتمدت مؤخرا

اللذان حيظيان  2030لتعليم لعام العاملي لعمال األ
برنامج العمل يأخذ و. الواجبعلى النحو باالعرتاف 

 هاوظائفو كامل والية اليونسكو يف االعتبار الوامليزانية املقرتح 
 5/موالوثيقة  4/م الوثيقة مثل ،ها التوجيهيةوثائقو  األساسية

واسرتاتيجية املنشودة ذات الصلة،  هانتائجباإلضافة إىل 
اسرتاتيجية املكتب املتعلقة و  ،2021-2014 للفرتة قطاعال
 التميز.ركز مب
 
 2030 لعام لتعليمالعاملي لعمال األجدول و  4إن اهلدف و 

اجليد تعليم الضمان " ـبـيف اليونسكو الدول األعضاء  يلزمان
". احلياة للجميعوتعزيز فرص التعلم مدى والشامل نصف امل
"اجلميع" بغض عين ت "اجلميع" عبارةأن اإلشارة إىل كفي تو 

أو  األصل اإلثينجلنس أو السن أو العرق أو النظر عن نوع ا
 وأ تيةع احلياا وضاأل وأ املوطن وأ أو املكان الدين أو اللغة

وغري ذلك. ، الشعوب األصلية وأحالة املهاجرين  واإلعاقة أ
من الناحية  جمد  "اجلميع" بتعليم جيد و وجيب أن يتمتع 

تتسم بالفعالية فرص تعلم مدى احلياة إضافة إىل  اإلمنائية
على النحو تدعم اكتساب الكفاءات الالزمة ملسامهتهم و 

من  املنشودةاملستدامة والشاملة التنمية حتقيق األمثل يف 

التنمية  خططعن طريق و أهداف التنمية املستدامة خالل 
 ها. ستفادة منلالو ، الوطنية

 
ملوقع املقرتح من ابرنامج العمل وامليزانية ويستفيد 

للمسامهة على ملكتب وخربته الذي يتبوأه ااالسرتاتيجي 
من أهداف التنمية  4اهلدف  حتقيقيف النحو األمثل 

األهداف الستة إعمال يف ، ضمينبشكل ، و  املستدامة
عشر األخرى اليت يتوقف حتقيقها على التعليم اجليد 

  .واجملدي من الناحية اإلمنائية
 

الةابع المركزي للمكتب بالنسبة إلى تنفيذ أهداف 
 التنمية المستدامة

املناهج جمال التميز يف مركز "باعتباره  والية املكتبإن 
مجيع بالنسبة إىل  ةحموري مسألةواملسائل ذات الصلة" 

الجودة والمالءمة : ، وهي4للهدف  العناصر الرئيسية
سيكون من الصعب و . الحياة مدىوالتعّلم واإلنصاف 

إيالء دون  4لهدف حتقيق أي من العناصر األساسية ل
 ،ارتباطا وثيقااملرتبطة هبا سائل املاهتمام وثيق للمناهج و 

 والتقييم.  والتدريسالتعلم وهي: 
 
خربات التعلم بطريقة أساسية. جودة التعليم و دد حتاملناهج ف

هنا توضح الكفاءات احلالية واملستقبلية اليت جتعل كما أ
اجلامعة التنمية الشاملة و بالنسبة إىل  ياجدمالتعليم 

 ستدامة. املو 
 اتسياسوضع جمال من خالل دوره يف قام املكتب، قد و 

 لعام املؤمتر الدويل للرتبيةالعامل )على سبيل املثال، يف التعليم 
اإلنصاف ع عن ا فدبال(، ةسابقاملؤمترات الو  2008
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ويواصل  .ويف إطارمها والتعّلم من خالل التعليم  واإلدماج
واإلدماج من خالل: اإلنصاف تفعيل حىت اآلن كتب امل

ملناهج لتصميم وطنية خاصة باقواعد أطر ومعايري و تصميم 
مجيع بالنسبة إىل  احلاليةحتليل املناهج و ، هاوتطوير املناهج 

الرتبية يف طاع لقتوجيهية الباد  املأشكال التحيز، ووضع 
 .دماجواإلاملتعلقة باإلنصاف اليونسكو 

 
 والتقييم دريسالتعلم والتمسائل  هاختيار ملكتب، بيعاجل او 
، احملتوى تركيز ذات صلة باملناهج"مسائل "عتبارها با

التعليم  جودةوالعمليات األساسية اليت حتدد بشكل أساسي 
وجدواهما بالنسبة إلى  وفعاليتهما احلياة مدىوالتعّلم 
 التنمية.

 
االنتقال السلس من خالل مستويات التعليم وإن عمليات 

تصميم خاصة بمسألة باألساس  هيم التعلّ سياقات و 
 ، وهي:لتصميم املناهجملباد  األساسية كما أن ااملناهج.  

االرتباط العمودي و النطاق، والتسلسل، والتوازن، والتكافؤ، 
 ،تسليموال ،والتعبئةالوحدات، نظام املرن لتطبيق والواألفقي، 

إلنفاذ ال غىن عنها  ا  أمور تعترب  عندما توضع بشكل جيد،
لتعلم مدى احلياة على النحو لالوطنية والعاملية سياسات ال

تركيز مسائل وإضافة إىل ذلك، فإن . 4اهلدف املتوخى يف 
هي  ،والتقييموالتعلّم دريس الت، املناهجاملكتب املرتبطة ب
واقعا سياسات التعلم مدى احلياة عل أدوات أساسية جل

  ملموسا.
أصل الرابع من اجملال الرباجمي من خالل و ذلك، فضال عن و 

إىل الدول األعضاء املكتب مباشرة يقدم ، ةستاجملاالت ال
التعليم نظمها املتعلقة بلتعزيز جودة الالزم الدعم الفين 

 .وجدوها بالنسبة إىل التنمية والتعّلم 
 

 2016لعام املقرتح وامليزانية برنامج العمل يسرتشد  ،ولذلك
  :ضرورة قيام املكتب مبا يليب
 
من  4اهلدف  حتقيقيف مثل على النحو األ ةسامهامل( 1)

 احملددة؛ القطريةغايات والالتنمية املستدامة  أهداف 
الدول األعضاء إىل املقدم املباشر  الفين( تكثيف الدعم 2)

 والتعّلم وجدوهاالتعليم نظمها املتعلقة بلتحسني جودة 
 بالنسبة إىل التنمية؛

 نشودةالنتائج املحتقيق مثل يف على النحو األ( املسامهة 3)
 38الوثيقة  يفعلى حنو ما هو وارد لقطاع التعليم لليونسكو 

 ؛5م/
لتميز لكز ر محنو كتب املوترية تقدم ( تعزيز وتكثيف 4)

 ؛معرتف به عامليا
 ة األجلالستة املتوسطمواصلة مواءمة اجملاالت الرباجمية ( 5)

  .األساسية لليونسكوللمكتب مع الوظائف 
 

المجاالت البرنامجية المتوسةة األجل: تسريع الوتيرة 
 باتجاه مركز التميز  

 
)وظيفة  والتقييموالتعّلم االبتكار والقيادة يف جماالت املناهج 

يهدف هذا الربنامج إىل إعادة  وضع املعايري(.املعايري و 
باعتبارها عنصرا  متوضعهاتشكيل مفهوم املناهج وإعادة 

احلوارات واإلجراءات يف جمال التنمية على حموريا بالنسبة إىل 
جدول و  4ضمن سياق اهلدف  املستويني الوطين والعاملي

 متوضعكما يهدف إىل إعادة  .2030 لعام أعمال التعليم
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املناهج الدراسية كأداة ال غىن عنها لتفعيل السياسات 
 املتعلقة بالتعّلم مدى احلياة.

 
 والتقييموالتعّلم يف جماالت املناهج  القضايا الراهنة واحلرجة
وضع هتدف هذه املبادرة إىل  .)وظيفة خمترب األفكار(

للمجاالت اليت تشهد مباد  توجيهية ومناذج تتعلق باملناهج 
ارتفاع الطلب واليت ال حترز فيها الدول األعضاء التقدم 

 .املنشود
 

والتدريس  والتعّلم خلق املعرفة وإدارهتا يف جماالت املناهج 
يكمن اهلدف من وراء  )وظيفة تبادل املعلومات( والتقييم
إىل املعرفة القائمة اجلوهري حتسني الوصول املادي و ذلك يف 

، هاتطوير و تصميم املناهج عملية على األدلة الالزمة لتوجيه 
جدول والتقييم ضمن مطالب  والتعّلم التدريس إضافة إىل 

سيكثف على وجه التحديد، و . 2030أعمال التعليم لعام 
سد من أجل املعرفة يف جمال  بالوساطة ه اخلاصاملكتب دور 

المناهج على:  ا  كز ر  م ،الفجوة بني خلق املعرفة وتطبيقها
والتدريس والتقييم بالنسبة إلى  والتعّلم وجدوى التعليم 

الفعلي واالفرتاضي  التعميمأيضا يحسن املكتب سو . التنمية
اليت اضطلع فيها بدور القائمة على البحوث احلديثة لمعرفة ل
 .املعنينيملمارسني على ا ةطاوسال
 

 والتعّلم للجودة واجلدوى اإلمنائية للتعليم  النظاميالتعزيز 
هتدف هذه املبادرة إىل تعزيز  )وظيفة بناء القدرات(.

قدرات الدول األعضاء على حتليل ومعاجلة العراقيل احلرجة 
اليت حتول دون العمل بصورة منصفة ومتسمة بكفاءة 

من الناحية  استخدام املوارد على توفري تعليم جيد وجمد  
على حنو ما هو وارد  اإلمنائية وفرص تعلم فّعال مدى احلياة

 .4يف اهلدف 
 
 والتقييموالتعّلم دة من أجل حوار عاملي بشأن املناهج القيا

يكمن اهلدف من وراء هذه  )وظيفة القيادة الفكرية(.
مواصلة احلوار العاملي بشأن اآلثار  املفاهيمية املبادرة يف 

كل عام، تنفيذية املرتتبة عن أهداف التنمية املستدامة بشوال
املناهج وعمليات ونواتج تصميم ص، اخبشكل  4اهلدف و 
تعزيز إىل هذا احلوار يادة قكما ستؤدي . وتطويرها ةوطنيال

املسائل املناهج و يف جمال كمركز عاملي للتميز موقع املكتب  
اهلدف  حتقيقيف ال غىن عنها أيضا مساهم ذات الصلة وك

4. 
 

ترمي )وظيفة بناء القدرات(.  التطور املؤسسي والتنظيمي
تعزيز قدرات املكتب على تنفيذ مواصلة هذه املبادرة إىل 

والنتائج املنشودة لقطاع التعليم اسرتاتيجية مركز التميز 
وجدول ، 4واملسامهة على النحو األمثل يف بلوغ اهلدف 

 .2030لتعليم لعام العاملي لعمال األ



5 

  

  
 

 
 

 

 2016برنامج األنطةة لعام 
UNESCO/BIE/C.65/3 

 

 
 

 [ 11]النتيجة املنشودة  3وحمور العمل  2وحمور العمل ، [7و، 6و، 5و ،1املنشودة: ائج يف حمور العمل ]النتمبا يساهم  ،1النتيجة المنطودة  -ثانيا
 ابتكار المناهج وإصالحها وتنقيحهاالمتعلقة بمبادرات الوتةويرها وتنفيذها، ودعم على تصميم عمليات مناهج من نوعية جيدة تعزيز قدرات األفراد والمؤسسات 

 
نقلة النوعية اجلديدة يف لبافيما يتعلق لكية املعتماد و الوالنقاش واملصادقة واالتنقيح زيد من امل يقتضهذا سي. و والتعّلم والتقييماملناهج جماالت ة يف الفكرية العاملي تهقياديف تعزيز  ،2016خالل عام  ،املكتب سيستمر

 شبكة املناهج العامليةإلكرتونية مع اليت يشرف عليها بطريقة مبا يف ذلك املنتديات  ،عملم عدة طرائق استخديتم ا. وس2015خالل املنتدى العاملي للرتبية  2015يف عام  ةأوليشاورة ملجمال املناهج اليت طرحت 
املقدم إىل الدول الفين الدعم تكثيف يقوم املكتب بسو . شبكة املناهج العامليةل، واملؤمتر العاملي األول (جارية" )تأمالت In-Progress Reflectionاملدونة اإللكرتونية اخلاصة بسلسلة " ، و خريناآل صلحةامل وأصحاب
التوسع اجلغرايف لدورة وسيعزز املكتب املستمر لكفاءات املستقبل.  والتوقع ،منظور تكنولوجيتوي على هج اجلديد الذي حياومنوذج املن، 4اهلدف  مع مطالباملناهج اخلاصة هبا  أطرملواءمة نطاقه وتوسيع األعضاء 
  .ومصداقيتهاجدواها، و  ،دورة لضمان جودهتاال يفاملعرفة القائمة على األحباث وسيتم باستمرار إدراج . 2016إقليمني إضافيني اثنني يف عام الوصول إىل بغية الدراسات العليا شهادة 
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 التخفيف من المخاطر المخاطر األثر المنطود األنطةة

من الهدف  7-4و 1-4الغايتين بما يتماشى و )نوعية النقلة واستدامته بطأن الحوار عالمي  قيادة. 1
 ج(-4ووسيلة التنفيذ  4
 
 شبكة املناهج العامليةمع أعضاء يف جمال املناهج بشأن النقلة النوعية العاملية  ةإلكرتوني ياتإطالق منتد• 

 ؛نيكمشاركني ثانوياملعلمني  وغريهم من  نيرئيسمستهدفني وكليات الرتبية كمشاركني 
 
 In-Progress Reflection on critical and currentاملدونة اإللكرتونية بشأن سلسلة " استدامة• 

issues in curriculum. learning and assessment "(رجة والراهنة جارية بشأن القضايا احل تتأمال
 ؛(والتقييم والتعّلم املناهج يف جماالت 

 
الستخدامها كمورد املتعلقة باملناهج املعايري ووضع  بالقواعدبشأن وثيقة خاصة إطالق منتدى إلكرتوين • 

واهلدف مبا يتماشى  وتطويرها ناهجاملتصميم عملياهتا اخلاصة بحتسني  راغبة يفاللدول األعضاء ودليل ل
 ؛4
 
تطوير سني مرجعية للدول األعضاء الراغبة يف حتالستخدامها كوثيقة  هتاوبلور تصميم كفاءات املستقبل • 

 ؛الزمنيةمناهجها وجدواها من الناحية 
 
مباشرة مشاورات إقليمية إجراء مبا يف ذلك  ،املناهجبشأن للمؤمتر العاملي  يةالتحضري النهوض باألعمال • 

 شبكة املناهج العامليةاملكتب بالتعاون مع يعدها ميع الصكو  املعيارية اليت جلرمسي إقرار هبدف تأمني 
 .اآلخرين وأصحاب املصلحة

تها يف مسامهنطاق الدول األعضاء لتوسيع • 
امتالكها ، و املناهج بشأنالنموذج العاملي املقرتح 

 له؛
 
 ،املناهج ة بشأنشرتكاملفاهيم ترسخ امل• 

 والقواعد واملعايري املشرتكة؛
 
مراكز تطوير لدى القدرة االستباقية حتسن • 

قائمة  يتبني من كما يف الدول األعضاء  املناهج 
يف املناهج املدرجة واملستقبل ضر كفاءات احلا

 ؛الوطنية
 
الريادي االعرتاف بالدور املعياري و وترية تقدم • 
الدول األعضاء عدد  كما يتضح منلمكتب  ل

النواتج ق أو تطبو/الفين الدعم اليت تلتمس 
 ملكتب؛الصادرة عن املعيارية ا

 
شبكة و الشراكة والتعاون بني املكتب تعزيز • 

 .املناهج العاملية
 

حتسن الشراكات والتعاون بني املكتب • 
 ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

األموال يف نقص يف حال وجود  •
والرتمجة الفورية، التحريرية الالزمة للرتمجة 

توازن اختالل يف ميكن أن يكون هنا  
 .االمتال يف املشاركة اإلقليمية وبالتايل 

 
قد يستغرق اعتماد النموذج العاملي • 

عملية إطار وقتا  أطول بكثري يف 
 تشاورية؛

 
يف قد يستمر النقص يف عدد املوظفني • 

يف الوقت  يع األنشطةمجعرقلة التنسيق 
 .املناسب

 
 

التواصل مع الكيانات اإلقليمية  •
 ،االقتصادية اإلقليمية اجلماعات)
، وغريها( والتنظري ومراكز الفكر ،كاتباملو 

الفّعاليات لعقد مشاورات إقليمية يف 
نطاق الوصول العاملي وتوسيع ا، اخلاصة هب

شبكة املناهج عمل املكتب من خالل ل
تعددة واملدونات اإللكرتونية امل العاملية

 ؛اللغات والشبكات االجتماعية
 
 حيثمااملعيارية الرئيسية  النواتجترمجة  •

 بذلك؛ تسمح األموال
 

وأنشطة االرتقاء مبستوى الوعي • 
تواصل من خالل وسائل ال استقطاب الدعم

 ؛االجتماعي
 
 ماحيث 2017 عام إعادة برجمة العمل يف• 

مسألة يتعذر نقص املوارد البشرية أن يثبت 
 التغلب عليها. 
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ات الغايجميع بما يتماشى و ) والتعّلم تعزيز الطبكات والطراكات العالمية من أجل المناهج  .2
 ج(-4ووسيلة التنفيذ  4لهدف السبع ل

 
 ؛ا متاحة للجمهوررمسيا وجعل اختصاصاهتشبكة املناهج العاملية إطالق • 
 
تعددة االلكرتونية امل واملدونات، شهادةمن خالل شبكة خرجيي النطاقه وتوسيع تعزيز التواصل االفرتاضي • 

 االجتاهات واملمارساتو قضايا البشأن  االلغات والشبكات االجتماعية كمنصات إلنتاج املعرفة وتبادهل
 ؛املتعلقة باملناهج

 
 املعرفة.بادل لتيف تطوير املناهج كأداة  مجاعة املمارسني تعزيز• 
 . 

 

 
 
التفاعل وتبادل املعرفة بني املكتب حتسن • 
عدد من كما يتضح شبكة املناهج العاملية  و 

بنشاط مع نخرطون الذين ي الشبكةأعضاء 
 املكتب؛

 
 ؛اخلرجينيشبكة زيادة عدد أعضاء • 
 
مجاعة كتب و املالتفاعل بني نطاق توسيع • 

 املمارسني؛
 
دد متزايد من الشركاء من خدمات استفادة ع• 

 .هوخربتاملكتب 
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ية الغابما يتماشى و ) لدراسات العليا في تصميم المناهج وتةويرهالطهادة دورة ال. تعزيز جودة 3
 ج(-4 ووسيلة التنفيذ 4لهدف من ا 4-1

 
هج اجلديد والقضايا اساس يف ضوء منوذج املناملباشرة واإللكرتونية للشهادة باألوحتديث الدورات  تنقيح• 

 ؛2030لتعليم لعام ل العامليعمال األجدول إطار يف معاجلتها اليت مت 
 
قارن الدويل املنظور املهبدف توسيع للشهادة  يةواد التدريباملو (، CRPحتديث حزمة موارد املناهج )• 

 ؛والتعّلم والراهنة يف املناهج احلرجة القضايا بشأن عية يضاو املوحدات إضافة إىل إدراج ال
 
 لتيسري الدورة ومتابعتها بشكل أفضل؛ دريب امليسرين واملعلمني ت مواصلة• 
 
 .امليدانيف الشهادة أثر دورات عقب مواصلة ت• 

 
 
 
 
خرجيي الدورة على دعم جهود حتسن قدرات • 

 بلداهنم ملواءمة املناهج مع جدول األعمال
 ؛2030 العاملي للتعليم لعام

 
 
على املستوى فنية لاالقيادة استمرار تعزيز • 

 ها.وتنفيذ هاالقطري لتصميم املناهج وتطوير 

 
 
 
 
إكمال الدورة التدريبية نسبة اخنفاض • 

 .املرشحني عبء عمل بسبب
 
 
 
الرتبية والتعليم ات وزار عدم اعرتاف • 

كحوافز  هاواستخدامبدورة الشهادة 
 .ةمهني

 
 
 
 
ووترية  مل الدورات التدريبية تعزيز مرونة ع• 
 .هناء ذات طايع شخصيإ
 
 
 
 الدعم استقطابوأنشطة تكثيف احلوار • 

مع رؤساء وزارات الرتبية والتعليم بشأن 
إصالح ضرورة القيادة الفنية لعمليات 

 .وتطويرهااملناهج 
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 ووسىيلتي 4لهىدف مىن ا 1-4الغايىة بما يتماشىى و ). االرتقاء بدورة الطهادة إلى مستوى الماجستير4
 ج(-4ب، و-4 التنفيذ

 
 ،الدراسـات العليـاشـهادة و )شـهادة املعلـم،  مـن ثالثـة مسـتوياتيتـألف ، ايف أفريقيـ ،لتأهيـللإطالق نظام  •

اليونسـكو يف مقـر املعلمـني  تنمية قـدرات قسمشراكة مع يف يف تصميم املناهج وتطويرها  (ودرجة املاجستري
 وشركاء آخرين. للمعلمنياالحتاد الدويل و واجلامعة املفتوحة يف تنزانيا 

 
ضــمن جمموعــة مـــن الكــاري ، البحــر يف أمريكـــا الالتينيــة و   والــتعّلم إطــالق برنــامج املاجســتري يف املنــاهج • 

 San) لويـــوالدي ناســـيو إغســـان امعـــة جب( يؤكـــد الحقـــااملعلمـــني، بـــدءا )تـــدريب اجلامعـــات ومؤسســـات 
Ignacio de Loyola)  )ومعهد بسينج)بريو (BYCENJ ) خاليسكو، املكسيك(ني )املعلمإلعداد. 

 
 
  

 
 
 
تصميم على ضفاء الطابع املهين إ استمرار• 

لتحسن يف يف ا هاوتنفيذ هاوتطوير املناهج 
 ؛املناطق الناطقة بالفرنسيةال سيما يف  ،أفريقيا
 
شراكات املكتب مع املؤسسات حتسن • 

 .األكادميية

 
 
 
إىل املوارد االزمة الدول األعضاء افتقار • 

الرتبية ات زار موظفي و مشاركة لتمويل 
والتعليم واملؤسسات ذات الصلة يف 

 .املاجستريالشهادة و برنامج 

 
 
 
تكثيف تعبئة املوارد من أجل املنح • 

الذين هلم الدراسية وتوسيع قاعدة الشركاء 
لتقدمي الدورات فيه الكفاية با اهتمام عال مب

 دراسية. منح
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السلةات الوطنية ها تالمساعدة الفنية المخصصة استنادا إلى احتياجات البلدان التي حددتقديم  .5
، 5-4، و3-4، و1-4ات الغايبما يتماشى و  ،ن )إجراءات ما بعد التدريبو المتدربون السابقأو 

  ج(-4 التنفيذووسيلة  7-4، و6-4و
 
معهد و  يف شراكة مع مقر اليونسكوتنزانيا التحليل والتطوير لقطاع التعليم يف طط خدعم حتليل • 

 ؛ومكتب دار السالم اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية
املناهج الوطنية ألفغانستان يف شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم  اتإصالحبشأن اقرتاح  إعداداملسامهة يف • 

 ؛كابوليف  ومكتب اليونسكو 
ي والثانوي يف كينيا يف شراكة مع وزارة الرتبية دعم تنفيذ عملية إصالح املناهج يف التعليم األساس• 

 ( ومكتب نريويب؛KICDومعهد كينيا لتطوير املناهج ) وجياوالتعليم والعلوم والتكنول
يف  نيعلمامل شعبةو كونغو برازافيل بالتعاون مع مكتب اليونسكو،  يفإصالح املناهج جدول أعمال دعم • 
 قر ورمبا البنك الدويل؛امل
يف كمبوديا وإندونيسيا وكينيا ونيجرييا  العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضياتيف  اإلناثتعزيز مشاركة • 

املعلمني والتطوير املهين، يف شراكة مع ماليزيا إعداد من خالل السياسات واملناهج وطرق التدريس و 
 ؛يف اليونسكووالعلوم الرتبية قطاعي و 
من خالل املكاتب  همباشرة أو طلبتبالفعل  تهلبلدان اليت طلبفين املقدم إىل االالدعم تعزيز و/ أو بدء • 

مجهورية الكونغو، و ، وكاب فرديكمبوديا، و بوركينا فاسو، و بوتسوانا، و ليونسكو: أفغانستان، لالقطرية 
 ،والسنغال ،والنيجر ،ونيجرييا ،مدغشقر وموريشيوسو كينيا، و ندونيسيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وإ

 وتنزانيا. ،وسوازيالند ،وجنوب أفريقيا ،وسيشل

 
 
 
 
 
قدرهتا  الدول األعضاء وحتسنمناهج حتسن • 

التعليم واإلنصاف واجلدوى يف ودة اجلعلى دعم 
 ؛4 اهلدفهج اجلديد و انمنوذج املمتاشيا مع 

 
 
ات الفنية للدول األعضاء على القدر حتسن • 

 فيذها؛تنو  هاتصميم املناهج وتطوير 
 
املكتب  باالعرتاف العاملي ع نطاق يتوس• 

بالنسبة إىل الدول قدر بثمن يال فين كشريك 
 يف جماالت اختصاصه؛األعضاء 

 
 مركزا للتميز. مسعة املكتب باعتباره تزايد • 

 
 
 
 
 
بطيئة ومتقطعة يف بعض  ترية عملو • 

 .على املستوى القطرياألحيان 

 
 
 
 
 

امليدانية تعزيز التعاون مع اهلياكل • 
ستمر نظرا إىل متتعها بالوجود املليونسكو ل

 .للحفاظ على زخم العملالالزم 
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من  1-4الغاية بما يتماشى و ) الطهادة وتوسيع نةاقها التغةية الجغرافية لدورةالحفاظ على  .6
 ج(-4ب، و-4 التنفيذ ووسيلتي 4لهدف ا
  
 السابعة(؛دورة ال)ويف أمريكا الالتينية والكاري  اخلامسة( دورة ال)أفريقيا  يفتنفيذ دورات الشهادة  •
 
 الدول العربية؛دورات الشهادة يف إطالق  •
 
 
 .2017 عاماعتبارا من آسيا وأوروبا الشرقية نطاق الشهادة لتشمل لتوسيع التحضري • 
 

 
 
 
 
 
 زيادة بروز املكتب وبصمته يف العامل؛• 
 
 

 
 
 
 
التنبؤ بتدفق األموال عدم قابلية • 
من أجل استدامة لجامعات الشريكة ل

 الربامج التعاونية مع املكتب؛
 
 
نقص املوظفني يف املكتب قد يؤدي • 

 التقدم.إىل إعاقة 

 
 
 
 

العمل بشكل وثيق مع اجلامعات • 
 ؛هلا إجياد متويل مستداممن أجل الشريكة 

 
 
 أعضاء جملسإىل طلب الاالستمرار يف • 

إلتاحة أشخاص إقناع بلداهنم املكتب 
مسامهات طوعية لتمكني تقدمي معارين و 
يتناسب مع تزايد  نيموظفمن عدد املكتب 

 .اليت يقدمها دماتعلى اخللطلب ا
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 المخاطرالتخفيف من  المخاطر األثر المنطود األنطةة

الصفوف  القراءة في في مجال وتةويرهاتعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم المناهج  .7
  ج(-4وسيلة التنفيذ و  4من الهدف ، 7-4، و6-4، و1-4الغايات بما يتماشى و ) األولى

 
 Learning outcomes in reading inاملعنون "  مدته ثالث سنواتالسنة املاضية الذي تنفيذ مشروع 

early grades  من الشراكة املمول ، ((2016-2013التعلم يف القراءة يف الصفوف األوىل )" )نتائج
لتحسني  جهود ما تبذله منإىل دعم بوركينا فاسو والنيجر والسنغال فيواهلادف العاملية من أجل التعليم، 

الطالب يف السنوات الثالث األوىل من التعليم االبتدائي. وتشمل األنشطة لدى القراءة والكتابة نتائج 
 :ما يلي 2016قررة يف عام امل

الرتبية زارات و إىل فنية ، تقدمي املساعدة الةالثالثبلدان يف الاملنفذة  هجااملنيف إطار إصالحات • 
 التعليم من خالل:و 

o  مديري املدارس تستهدف عمل لتنمية القدرات حلقات سلسلة من تنظيم
 وتعلم القراءة والكتابة؛دريس كيفية حتسني تب تتعلقواملعلمني ومدريب املعلمني 

o  يف وقت مبكر وتعلم القراءة والكتابة تدريس  يف جمايلديد اجلهج اناملهنج جتريب
 اخلدمة. /أثناءقبلمعاهد التدريب بني 

هج اتحسني منرجة املتعلقة بحتديد العوامل احلن تقرير دراسة علنشر وتوزيع )باللغة اإلجنليزية( • 
النسخة ميكن االطالع على جتدر اإلشارة إىل أنه و القراءة يف بوركينا فاسو والنيجر والسنغال. 

 الفرنسية.
 
مقارن القضايا املتعلقة بتدريس وتعلم القراءة من منظور ن كتاب )باللغة اإلجنليزية( ععداد  إ• 

 من دراسات حالة املشاريع الثالث؛خلصة دويل مع الرتكيز على تقاسم الدروس املست
 
 زاراتو إشرا  بمبكر يف وقت كتابة واسرتاتيجيات القراءة والبشأن هنج دويل الؤمتر تنظيم امل• 

مالءمة املعايري اإلقليمية/ الدولية للقراءة يف مدى النقاش حول إثارة التعليم الثالث وهبدف الرتبية و 
 .(2016 سنة وقت مبكر )السنغال، الفصل الثاين من

 
 
 
القراءة والكتابة يف الصفوف األوىل ن بشأرؤية جديدة  تشاطر• 

مدريب السياسات واملتخصصني يف املناهج و واضعي فيما بني 
 ؛املعلمني

 
وتعلم القراءة والكتابة دريس تبشأن قاعدة املعرفة حتسني • 

بالنسبة القراءة والكتابة يف وقت مبكر  ومواءمة املناهج يف جمايل
 ؛التعليم الثالثالرتبية و زارات إىل و 
 
 ةنيمن خالل تنفيذ مناهج وطونتائجها حتسني عملية التعلم • 

القراءة تدريس وتعلم  يف البلدان الثالثة، ال سيما يف جمايل ةجديد
 ؛يف وقت مبكر والكتابة

 
املدرسني فيما مدريب و درسني مدراء املدارس واملحتسني معرفة • 

 الفعالة؛ يتعلق مبمارسات تعليم القراءة
 
 هذه القضية للمكتب يفالقيادة الفكرية االعرتاف باستمرار ب• 
 والراهنة.رجة احل
 

 
 
 
عدم االستقرار السياسي • 

  ؛يف البلدان املشاركة
 

الضعف يف  مواطن• 
اإلدارة واملوظفني مهارات 

عن املشروع(  نياملسؤول)
الرتبية زارات و والتغريات يف 

 ؛ةلثالثابلدان التعليم يف الو 
 

نقص املوارد البشرية •  
إلجراء اختبار والوقت 
 يف البلدان الثالثة.جتري  

 
 

 
 
 
 كومة السنغالحل ميكن •
 ختصيص املوارد واستخدام 
 الضطالع أدوات املشروع ل 
 املرحلة التجريبية؛ب
 
 
 املديرينو  فاعلنيالإشرا  • 

  الرتبيةزارات اجلدد يف و 
 استمرارية التعليم لضمانو 

 .تهومتابع املشروع
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تعليم المواطنة العالمية ب تتعلقمناهج  تصميم وتةوير الدول األعضاء علىتعزيز قدرات  .8
 (4 من الهدف 7-4ة الغايبما يتماشى و ) التعليم من أجل التنمية المستدامةو 
 
يف يف السياسات واملناهج تعليم املواطنة العاملية تعميم بشأن  انالبلد داخلشاملة إجراءات دعم •

( ويف يؤكد الحقاليونسكو )ل التابع آسيا واحمليط اهلادي للرتبية من أجل التفاهم الدويلشراكة مع مركز 
 املقر؛ يف التقرير العاملي لرصد التعليماملعين بإعداد فريق المع  أيضا شراكة
 
وسياقات  أقاليممبا يغطي ، 2015 عام يفتعليم املواطنة العاملية لالتحليل املقارن نطاق توسيع بدأ • 

القطرية يف وثائق املناهج تعليم املواطنة العاملية وجود مفاهيم ومباد  لصورة أولية بلورة خمتلفة، هبدف 
 ؛(يؤكد الحقا) 4من اهلدف  7-4الغاية رصد وتقييم تنفيذ بتعلق تلتوفري مدخالت أولية كذلك و 

 

 
 
 
تعليم املواطنة العاملية اج ر قاعدة املعرفة الالزمة لتوجيه إد حتسن• 
 األعضاء؛يف البلدان تعليم الاملناهج و اخلاصة بنظم اليف 
 
 ؛النمويف املعرفة املكتب املتعلقة خبلق وظيفة استمرار • 
 
 ة للمكتب.شراكات الفنيالحتسن • 

 
 
 
الدول األعضاء قد متيل • 

قائم على هنج إىل اعتماد 
جمال  يف املواضيع الدراسية
 العاملية.تعليم املواطنة 

 
بيانات االفتقار إىل ال• 

على اإلنرتنت املتاحة 
تعليم لتحليل وجود 

يف املناهج املواطنة العاملية 
 احلالية.

 
 
 
بشكل خالصة وافية  بلورة• 

تعليم املواطنة عاجلة للنهج ملواضح 
يف نظام التعليم بشكل العاملية 

ص  اخبشكل عام ويف املناهج 
 ية للدول األعضاء.رجعواد مكم
 
م شبكة املناهج العاملية ااستخد• 

القطرية بشأن جلعل البيانات 
 متاحة.  تعليم املواطنة العاملية

الرعاية والتربية في متعلقة بشاملة مناهج  وتةويرتصميم الدول األعضاء على  تعزيز قدرات .9
 (4 من الهدف 2-4ة الغاي بما يتماشى و) مرحلة الةفولة المبكرة

سلسلة  يفتبادلة املعرفة املستناد إىل وباال العامليةشبكة املناهج املناقشات يف من خالل القيام، • 
معنونة ورقة مناقشة مبناقشة "، تأمالت جارية بشأن القضايا الراهنة واحلرجة يف جمايل املناهج والتعليم"
"ECCE policy issues: a curricular perspective( "مرحلة الطفولة الرعاية والرتبية يف   قضايا سياسة

 ؛املصادقة عليهاو  " الدراسية املناهج: منظور املبكرة
 
من تعلقة بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة املشاملة الناهج اخلاص بدعم املتنفيذ املشروع بدء • 

، (Nestlé) هياملناهج يف شراكة مع شركة نسليف جمايل السياسات و قطرية شاملة تدخالت خالل 
 بلدان رائدة.كبوتسوانا وسيشيل واململكة العربية السعودية والكامريون  وبوجود 

 
 
مناهج  تصميم وتنفيذات الدول األعضاء على قدر حتسني • 

متعلقة بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة ذات جودة عالية شاملة 
 املبكرة؛
 
 

 
 
املوارد ختصيص زال يال  •
لرعاية والرتبية يف مرحلة ل

ال سيما   ،الطفولة املبكرة
 أفريقيا جنوب الصحراء يف 

 غرب آسياو آسيا وجنوب 
أمام عائقا رئيسيا يشكل 

ترمجة املعرفة إىل برامج 
 ذات آثر ملموس.

 

 
 
الرعاية بشأن أمهية رفع الوعي • 

 والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة
ومن  يكةالشر البلدان بني فيما 
 .العامليةشبكة املناهج خالل 
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بما يتماشى ) تعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم المناهج الدراسية الجامعة وتةويرها .10
 (4 من الهدف 5-4ة الغاي و
 
 Reaching out to All Learners: A Resource" املعنونةعدها املكتب أاليت  حزمة املواردسيتم إتاحة • 

Pack for Supporting Inclusive Education”، موارد لدعم التعليم  حزمة: لوصول إىل مجيع املتعلمني)ا
بشكل عام ومناهجها  هامان أن تعليمالدول األعضاء لضونشرها يف لغات خمتلفة هبدف دعم  ،(اجلامع

 ؛من أهداف التنمية املستدامة 4متاشيا مع اهلدف  جامعة بالفعلو بشكل خاص منصفة 
 
حتت قيادة املكتب، رة عن اليونسكو داالصالتعليم اجلامع ات التوجيهية لسياس املباد يتم إتاحة س• 

 هاماستخدا، و الفينو  يالسياساحلوار من خالل اجتماعات عليها  واملصادقةوتوزيعها بلغات خمتلفة 
 التعليم من أجل  شعبةشراكة مع يف ، اجلامعةناهج املو  عاميف تعميم التعليم اجلالدول األعضاء لدعم 

 (؛ED/IPS/IGEواملساواة بني اجلنسني ) ماجإلدا
 
امع، التعليم اجليف جمال طرق مرنة للتعلم والتدريب تعلق بإتاحة فيما ي الدول األعضاءدعم جهود • 

، وال سيما للسكان 2030 التعليم لعام يف إطار جدول أعمال وقاحلقالسالم و والتعليم القائم على 
 .ستضعفنيامل

 
 
 
لى تصميم سياسات شاملة الدول األعضاء عات قدر  تعزيز •

 ؛وتنفيذها جامعةومناهج 
 
رصد التقدم احملرز حنو ات الدول األعضاء على قدر تعزيز • 

 .ومناهج منصفة وجامعةتعليم توفري 

 
 
 
الالزمة وارد االفتقار إىل امل• 

لرتمجة املباد  التوجيهية 
اجلامع وحزمة تعليم املتعلقة بال
على لغات أربع إىل املوارد 
ألمم من لغات ا األقل

 املتحدة؛
 

رادة االفتقار إىل اإل• 
سياسية والبنية التحتية ال

عطاء األولوية الالزمة إل
 املستضعفني.  لسكاناتعليم ل
 
 

 
 
 
تعزيز احلوار والدعم الفين • 

 املقدم إىل الدول األعضاء
االسرتاتيجيات  بشأن

واملمارسات الفّعالة لتعميم 
واملناهج  التعليم اجلامع

 اجلامعة؛
 
التعليم الرتبية و زارات و إشرا  • 
الالزمة شركاء لتعبئة املوارد الو 

لتوجيهية املباد  اإلتاحة 
وحزمة اجلامع التعليم املتعلقة ب

املوارد يف أربع لغات على 
ألمم من لغات ااألقل 
 املتحدة؛

 
أنشطة على احملافظة • 

والتوعية استقطاب الدعم 
ليم احلق يف التعبشأن 
 .املنصف

على  ةالنهج القائمالمستندة إلى مناهج التعزيز قدرات الدول األعضاء على تصميم وتةوير  .11
 (4 من الهدف 1-4ة الغايبما يتماشى و ) الكفاءة

 
كفاءات املستقبل بقائمة  االقتصادي،بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  ،املكتبسيضع • 

 
 
 
تطوير املناهج ذات الصلة ات الدول األعضاء على قدر تعزيز • 

 
 
 
توافق يف ميكن للتوصل إىل  •

 
 
 
  استثمارختصيص  ضرورة •
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ستخدم كمعيار على أن ت يف كل مستوى من مستويات نظام التعليم العام،اكتساهبا األساسية اليت جيب 
 ؛بالنسبة إىل الدول األعضاءمرجعي وقاعدة 

 
قائمة كفاءات بشأن والشبكات املهنية األخرى للتشاور  العامليةشبكة املناهج سيستخدم املكتب • 

 واعتمادها يف هناية املطاف؛ املستقبل
 
قائم على العتماد هنج مستقبلي إىل الدول األعضاء الفين الدعم الطلب، بناء على ، يقدم املكتبس• 
 مناهجها. يفلكفاءة ا

 
 ودعم تصميمالتقييم يف شراكة مع معهد اليونسكو لإلحصاء، دور املناهج يف توجيه املكتب، عزز سي• 

 التقييم اليت تقودها املناهج.عمليات 
 
 

 ؛الزمين واجلغرايف(باملعىن )
 
من حيث ر يعااملالقواعد و املكتب اخلاص بوضع  دورتنامي  •
 ر وبروز مكانته؛ااألث
 
 .مسعتهاوترسخ الفنية املكتب توسيع نطاق شراكات • 

اآلراء بشأن قواعد ومعايري 
 مشحوناأن يكون املناهج 

 .ةسياسيمن الناحية ال

من أجل التشاور مع  كبري
مجيع أصحاب املصلحة 

مراحل خمتلف يف املهمني 
واعتماد القواعد بلورة عملية 

 .واملعايري املقرتحة

بما ) لطباببتعليم االمتعلقة وتةوير المناهج تصميم الدول األعضاء على  تعزيز قدرات .12
 (4 من الهدف 4-4ة الغاي يتماشى و

 
 :Youth and learning in changing realities" املعنونة مبادرة اليونسكو سيتم املضي قدما يف تنفيذ• 

Revisiting the relevance of Secondary Education "( يف تغيري احلقائق: إعادة النظر  والتعّلم الشباب
(، ED/ESC/PCRوالتعاون والبحوث )الشراكات  شعبة و  ، اليت يقودها املكتب(يف أمهية التعليم الثانوي
العربية و/ املنطقة و  أخرى )أفريقيا،قد يوسع نطاقها لتشمل أقاليم البحر الكاري ، و و يف أمريكا الالتينية 

 ؛أو آسيا واحمليط اهلاد (
 
يف معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية و  والتعاون والبحوثالشراكات  وشعبةاملكتب  سينشر• 

ثقافة بشأن أمريكا الالتينية والكاري  يف دراسات الاإلجنليزية واإلسبانية( نتائج  تني)باللغ بوينس آيرس
 ؛الشبابعزوف الشباب مع الرتكيز على تعليم الشباب و 

 

 
 
 
  وترسيخ مسعتها؛الفنية  الشراكاتتوسيع نطاق  •
 
الشامل  االندماجقاعدة املعرفة الالزمة لتوجيه حتسن • 
اليت تواجه الوصول إليها يف املناطق توافر إمكانية لشباب و ل

 .الشبابحتديات جسيمة متعلقة ب

 
 
 
الالزم تمويل قد ال يكون ال •

لتوسيع نطاق البحث ليشمل 
 .اأخرى متاح أقاليم

 
 
 
عبئة املوارد االستمرار يف ت• 

من الكيانات اليت تدعم برامج 
 الشباب يف مناطق مستهدفة.
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التحديات والنجاح يف تعليم الشباب بشأن املعرفة ، مناقشة العامليةشبكة املناهج من خالل سيتم، • 
 الدول األعضاء. بناء على طلبوضع استجابات تدريبية خمصصة توس
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 [11]النتيجة املنشودة  3وحمور العمل ، [5و 1]النتيجتان املنشودتان:  1ساهم يف حمور العمل مبا ي ،أ-1النتيجة المنطودة  -ثالثا
  من جودة عالية ومتصلين بالتنمية تعّلمالنظامية التي تحول دون توفيرها بطكل منصف لتعليم و  تعزيز قدرات الدول األعضاء على تحليل ومعالجة العوائق

 

 
 . 4فنية الالزمة لتحقيق اهلدف املساعدة الإىل تزويد الدول األعضاء ب قا  اسباملكتب  ، كان. ولذلك، روحا  ونصا  4اهلدف ب ا  مباشر  ارتباطا  هذا اجملال الربناجمي يرتبط 

 
 اوثيقترتبط ارتباطا هج ااملنونظرا إىل أن داء الفعال ألجزاء أخرى من نظام التعليم. األعلى يتوقف لمناهج لاملؤثر و  الناجعأن التنفيذ ب إقرارا   2015املكتب هذا اجملال الربناجمي يف برنامج عمله يف عام وقد أدرج 

ناسبة غري متكون املادية اليت  والتعّلم بيئات التعليم و  نفيذه؛ملعلمني املؤهلني لتقلة ا: بسببطري لى حنو خدراسي فعال عفإنه ميكن تقويض منهج ،  كلّهاإن مل يكن   ،التعليملنظام عناصر احلامسة األخرى العظم مب
املناهج كفاءة ولضمان  ، وغري ذلك. والتعّلم التدريس  عملياتية فّعالعدم و  ؛التعّلمجمال يف ني فّعالغري  املتعلمنيالظروف النفسية واالجتماعية اليت جتعل و  ؛املناهجتوى يف تقييم حمفق نظام تقييم خيو  لتنفيذه؛
 .اعمل جيدينظام تعليم تكون املناهج راسخة يف جيب أن  والكفاءة يف استخدام املوارد،لتنمية إىل ااجلدوى بالنسبة جودة التعليم و واستدامة دعم يف وفعاليتها 

 
فعال فرص تعلم جيدا وجمديا و  ااملوارد تعليمهبا لكي تقدم بشكل منصف وفعال من حيث استخدام  اخلاصةوالتعّلم التعليم نظم يف تعزيز قدرات الدول األعضاء دعم يف كتب سيستمر امل، 2016خالل عام و 

إدارة وزارات الرتبية والتعليم لتحويل و  الفنيني يفلقادة لكبار ا يةبرامج تدريبإدارة تصميم و باملكتب سيقوم ذلك، باإلضافة إىل . و 4اهلدف  يف حتقيقالدول األعضاء دعم سيواصل املكتب مدى احلياة. وباختصار، 
 ميكن أن تدعم اكتساب كفاءات املستقبل.و  4قق اهلدف ميكن أن حت يةنظم تعليم
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 المخاطرالتخفيف من  المخاطر األثر المنطود األنطةة

النظامية التي تعترض لعوائق قدرات وزارات التربية والتعليم على تحليل ومعالجة اتعزيز  .1
بما بطكل منصف على توفير تعليم جيد ومجد وفرص تعلم فعال مدى الحياة )العمل 

 (4الهدف  جميع غاياتو يتماشى 
 

ن يجودة التعليم وفعالية التعلم يف بلدنظامي للعوائق احلرجة اليت تعرتض دعم حتليل • 
 ين اثنني.جديد

وزارات  التحليلية والتنفيذية لدىقدرات التعزيز • 
 ؛الدول األعضاء يف الرتبية والتعليم

 
حتسني قدرات الدول األعضاء على حتديد • 

وترتيب العوائق النظامية اليت تعرتض سبيل حتسني 
  ؛بلدان شريكةالحبسب األولية يف  والتعّلم التعليم 
 
تعزيز القدرات القيادية والتنفيذية من أجل العمل • 

بشكل منصف على توفري تعليم جيد وجمد من 
اإلمنائية وتعلم مدى احلياة بني الدول الناحية 
 األعضاء؛

 
 . املكتب اتشراك حتسن• 

 ؛بطء وترية البلدان املشاركة• 
 
 
يف عطل حدوث تغيريات متكررة • 

مبادرات  وأالقيادة يف البلدان 
  ؛اإليقاف

 
 
قد يؤدي نقص املوظفني يف • 

إعاقة التقدم على حنو  املكتب إىل 
 كبري.

وطنية أكثر اختيار مراكز • 
استقرارا نسبيا يف التعليم كجهات 

 تنسيق للعمل؛
 
دعم اجلهود الرامية إىل تعبئة   

املسامهات الطوعية للمكتب 
 ولتوفري أشخاص معارين كذلك.

 8تقديم الدعم الفني لوضع وتنفيذ إجراءات لمعالجة العوائق النظامية المحددة في . 2 
بلدان أجرت بالفعل التحليالت النظامية، بدءا بقائمة التحديات المطتركة التي تم تحديدها 

 (4وجميع غايات الهدف بما يتماشى بطكل جماعي من قبل البلدان الطريكة )
 
تحديث وتحسين قاعدة البيانات الخاصة بالممارسات الواعدة في مجال التحسين النظامي . 3 

 (4وجميع غايات الهدف بما يتماشى ) وفّعالية التعّلملجودة التعليم 
 
زارات و القيادة الفنية التي تحتاج إليها برامج تدريبية متنوعة لتعزيز إدارة تصميم وتةوير و . 4 

خةط التنمية و  4الهدف تلبية مةالب من أجل العمل بطكل فعال على التعليم التربية و 
 والعطرينحادي الوطنية وكفاءات القرن ال

الدول  دعمبل، شركة غوغو  المجلس الدولي للتعليم والتكنولوجيافي شراكة مع القيام،  .5
 بلدان رائدة بأربعةالتعليمية بدءا في نظمها  يعتماد منظور تكنولوجاألعضاء ال
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 [11]النتيجة املنشودة  3مبا يساهم يف حمور العمل  ،2النتيجة المنطودة  -رابعا
  والتقييموالتعّلم القائمة على األدلة في مجاالت المناهج الدراسية  عتماد القرارات والممارساتالتوفير المعلومات الالزمة من أجل معرفية سليمة قاعدة تحسين وتةبيق 

 
 

أن كما يف جماالت اختصاصه.   ا  فكري ا  املكتب رائدجعل ة بالنسبة إىل حامسأمهية تعزيز هذا الدور ويكتسي هبدف سد الفجوة بني خلق املعرفة وتطبيقها. ه كوسيط يف جمال املعرفة دور  ،2016خالل سيعزز املكتب، 
ة، يدود املعرفاحل طليعةاالت الربناجمية األخرى يف اجمل إلبقاءأيضا هذا اجملال الربناجمي بالغ األمهية و . الختصاصهساسية األاالت اجملما هو جديد يف بالنسبة إىل مركزا  جامعا  كتب املجعل سيالتنفيذ الفعال هلذا الدور 

جدوى التعليم : املناهج و ، وهيتتعلق بواليته األساسيةمواضيع لى أربعة عاملكتب دور الوساطة الذي يؤديه ز يركنصب ت، سي2016خالل عام فنية اليت يقدمها املكتب. و خدمات التدريب واملساعدة الإضافة إىل 
 والتقييم.دريس والت والتعّلم بالنسبة إىل التنمية، 

 
 
 لتعليملالقرارات واملمارسات يف إطار جدول األعمال العاملي ثراء التحليلية الالزمة إلواملعرفة قاعدة األدلة إىل زيادة املعرفة املعزز الذي يضطلع به املكتب يف جمال وساطة الدور سيؤدي ، بالدول األعضاء فيما يتعلقو 

مدريب املعلمني، واملعلمني، و ، لتقييماوالقائمني على األولوية للمتخصصني يف املناهج، سناد لى اجلمهور املستهدف مع إوتعمميها عجهود متضافرة لتعزيز نشر املعرفة تبذل كما س. 4اهلدف وتنفيذ  2030 لعام
  واليته األساسية.هبدف مواءمتها على حنو أكرب مع  جملة "مستقبليات"،الرئيسية احلالية، مثل  هأيضا توجيه منشوراتيعيد املكتب سو ياسات. وواضعي الس



20 

  

  
 

 
 

 

 2016برنامج األنطةة لعام 
UNESCO/BIE/C.65/3 

 

 

 المخاطرالتخفيف من  المخاطر األثر المنطود األنطةة

 (4من الهدف  1-4الغاية بما يتماشى و تعزيز وتركيز دور الوساطة في مجال المعرفة ) .1
 
مع الرتكيز ات مارساملو  اتلسياسعلى ا هاآثار توضيح و  هاوتلخيص هاوتبسيطعلوم التعلم بشأن أحدث األحباث استعراض • 

 االجتاهات املستقبلية:التنبؤ بعلى االجتاهات الرئيسية على مدى السنوات اخلمس املاضية، و 
o  كتباملعلى منصة  نواتجعشر عن إيداع ما ال يقل. 

 
  ها:وتلخيص هاوتبسيط 4اهلدف يف سياق واجلدوى اإلمنائية للتعليم بني املناهج لصلة القائمة ابشأن ث احباأل استعراض• 

o  على منصة املكتب نواتجإيداع ما ال يقل عن ستة. 
 

وكفاءة استخدام التعليم جودة تكاليفها وآثارها على حتسني و التقييم لعمليات تنوعة املشكال بشأن األث احباأل استعراض• 
 :توضيحهاو  هاوتلخيص هاوتبسيط ،املوارد

o  كتباملواحد على منصة إيداع ناتج. 
 
 أعداد يف السنة. 4صدار إاالستمرار يف و للمكتب األساسية  الواليةبتعبئتها من جديد و جمالت "مستقبليات"  إعادة توجيه• 

 
 
 
الفكرية للمزيد من ملكتب اقيادة اكتساب • 

 ؛االعرتاف
 
حتسن املصداقية الفنية للخدمات التدريبية • 

 واالستشارية للمكتب؛ 
 
 
حتسن الوصول إىل أحدث املعارف يف • 

جماالت اختصاص املكتب، خاصة ضمن 
 .شبكة املناهج العاملية

 

 
 
 
قلة املوارد الالزمة لتوسيع • 

للحفاظ على دور الوساطة 
 يف جمال املناهج؛

 
الوصول إىل قد يظل • 

يشكل املستهدف اجلمهور 
اليت  األقاليميف  حتديا، خاصة
الربط ضعف تعاين من 

 .اإللكرتوين

 
 
 
احلفاظ على جهود تعبئة • 

 املوارد؛ 
 
اإللكرتونية عناوين الربط • 

شبكة املناهج  ألعضاء
االلكرتوين  عنوانالبالعاملية 

 ؛لمكتبل
 
راكة مع دراسة إقامة ش• 
ل للوصول إىل كة غوغر ش

تعاين من  اليت األقاليم
 .الربط اإللكرتوينضعف 
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 . تعزيز وظيفة المكتب الخاصة بتبادل المعلومات2
 
 والتقييم؛ والتدريسوالتعّلم تنبيهات مرة كل أسبوعني مع الرتكيز على املناهج مواصلة إعداد ال •
 
 هومنشوراتاملكتب جديدة واحلفاظ على الفهرس االلكرتوين لوثائق  ةماد 200 لكي تشمل اإللكرتونيةتوسيع جمموعة املناهج • 
(IBEDOCs بإضافة )2016لى األقل يف عام سجال ع 150. 
 
 .2015املواد املفهرسة يف عام ببدءا شكل رقمي يف جمموعة املكتب اخلاصة بالكتب املدرسية التارخيية عملية وضع  بدء• 
 

الوصول إىل املنتجات املعرفية حتسن • 
 للمكتب.

  

 (4الهدف  من 1-4تعزيز قدرات المكتب على إدارة المعرفة ) بما يتماشى والغاية  .3
 
بطريقة أكثر  نه، ونشرها و/ أو بوساطة ممن قبل املكتب  خلقهااليت يتم املعرفة الحتفاظ بحتسني منصة تكنولوجيا املعلومات ل• 

 كفاءة وفعالية.
 
 

 
 
 حتسن كفاءة املكتب يف جمال نشر املعرفة؛• 
 
 
 
 

 
 
عدم توافر حمتوى جوهري • 

للموقع يف أربعة لغات 
، مما قد لليونسكو على األقل

حيد من الوصول إىل النواتج 
 األساسية.

. 

 
 
ة ئإقامة الشراكات وتعب• 

املوارد لضمان موقع إلكرتوين 
 متعدد اللغات.
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 (4من الهدف  1-4)بما يتماشى والغاية  والتواصل على الموقع على اإلنترنت. تحسين صورة المكتب الخارجية 4
 
 ه،وبراجم ه،واسرتاتيجيات برؤيته،بشكل جيد من أجل التعريف ومواصلة تطويره على اإلنرتنت هجرة موقع املكتب إجناز عملية • 

 الرئيسية؛ هوخمرجات ،الرئيسية هومبادرات
 
القادة الوطنيني مع للتشاور املكتب  هاستخدميس اليت االجتماعيتواصل وسائل الو  اإللكرتونيةواملدونات تعزيز املنتديات • 

 (.1النتيجة املنشودة  إطار حتت  املدرجة األنشطةقرتان باحلوار الفين معهم )باالقيادة ( و شبكة املناهج العامليةاملناهج )املعنيني ب
 
 

 
 
العامل  حتسن صورة املكتب وبروزه يف• 
 .هعمل الوصول إىلإمكانية و 
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 المؤتمر الدولي للتربية
 

بشكل مواءمة املناهج الوطنية  يةز هذا احلوار على كيفيركنصب ت. وسيفرتاضيةاحلوار مع الشركاء الرئيسيني من خالل القنوات االسيحافظ املكتب على ، 2017إىل ما بعد عام املؤمتر الدويل للرتبية تأجيل نظرا إىل 
 . مثل الدورات التدريبية واخلدمات االستشارية الفنية ،سيتم استخدام آليات أخرى االفرتاضي، لتعزيز احلوار. و 2030عام للتعليم لمع جدول األعمال العاملي أفضل 
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 التةور المؤسسي والتنظيمي -خامسا
 
ات التنفيذية القدر من مث و  نشود،التطور التنظيمي املعلى حنو كبري ، مع الرتكيز على التحديات اليت هتدد 2016كتب خالل عام ات التنفيذية لدى املإىل تعزيز القدر ادفة اجلهود اهليتم احلفاظ على س
مبا ملكتب، مسامهات طوعية إىل اتقدم ل أن حيتمبلدان اليت عقد اجتماع للو ( 2أعضاء جملس املكتب، )ببدءا نطاق املسامهات الطوعية من الدول األعضاء ( توسيع 1اهتمام خاص إىل: )وىل وسي. مكتبلل

 مبا يتجاوز الدول األعضاء. تنويع قاعدة الشراكة ومواصلة ( 4) ،وبعد ذلك قاعدةالتوسيع و املكتب، أعضاء جملس بمعارين مؤهلني بدءا أشخاص تأمني و ( 3املمثلة يف اجمللس، )يتجاوز البلدان 
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 من المخاطرالتخفيف  المخاطر األثر المنطود األنطةة

تعبئة أعضاء مجلس المكتب لتقديم مساهمات طوعية لمواصلة  تعزيز قدرات التنفيذ . 1
 لدى المكتب

 

ن مسامهات الطوعية ماملستوى احلايل لل زيادة• 
 .نقطة مئويةخبمسني أعضاء جملس املكتب 

 

زيادهتم أعضاء و/ أو عدم جلب • 
 للمكتب. مسامهات الطوعيةلل
 

مع املسامهني مواصلة احلوار • 
 .احملتملني

 

 للمكتب استضافة اجتماع للدول األعضاء المستهدفة لتقديم مساهمات طوعية  .2
 

مسامهات اليت تقدم الدول األعضاء زيادة عدد • 
 ملكتب.إىل اطوعية 
 

 دعم الجهود الرامية إلى تأمين أشخاص معارين مؤهلين من الدول األعضاء .3
 

على األقل  املستوى رفيعيشخصني اثنني إعارة • 
أشخاص وثالثة  ي املستوىمتوسطأشخاص وثالثة 

بالنسبة إىل اجملاالت اليت أعد هلا املكتب  ئنيدبتم
 .اختصاصات فعال

 

 ريعدم توف استمرار الدول األعضاء يف• 
 .لمكتبلمعارين أشخاص 

 

مع التركيز  للمكتبالجهود الرامية إلى زيادة وتنويع الطركاء االستراتيجيين  تعزيز .4
 على:

 
 القطاع اخلاص •
 واملتربعني لألعمال اخلريية املؤسسات • 
 املؤسسات اليت تتخصص يف جماالت اختصاص املكتب • 
 املؤسسات األكادميية والبحثية• 
 الشبكات املهنية• 
 الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية• 
 اليونسكوهبا اجملتمع املدين اليت تعرتف عيات مج• 
 يةامليداناملكاتب مقر اليونسكو و • 
 ليونسكوالتابعة لعاهد والشبكات امل• 

زيادة كبرية يف عدد الربامج اليت يتم متويلها و/ أو • 
 خمتلفني.  شركاء يف شراكة معاالضطالع هبا 

 

  



26 

  

  
 

 
 

 

 2016برنامج األنطةة لعام 
UNESCO/BIE/C.65/3 

 

 

 
  

 األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية األخرىوكاالت • 
 الدول األعضاءيف التعليم الرتبية و زارات و • 

 

بكفاءة استخدام المواردتتسم آليات توظيف الرامية إلى إنطاء جهود بذل المواصلة  .5 وكبار املبتدئني االستشاريني اخلرباء زيادة عدد  • 
 .الزمالء
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 الميزانية -سادسا
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 ف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلةامن أهد 4الهدف  :1المرفق 
 

 مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والطامل المنصف الجيد التعليم ضمان: 4الهدف 
 للجميع الحياة

 
ضمان أن يتمّتع مجيع البنات والبنني والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي جماين ومنصف وجّيد، مما يؤدي إىل حتقيق  1-4الغاية 

 2030نتائج تعليمية مالئمة وفعالة حبلول عام 
 

نوعية جيدة من النماء والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة ضمان أن تتاح جلميع البنات والبنني فرص احلصول على   2-4الغاية 
 2030عام البتدائي حبلول ا والتعليم قبل االبتدائي حىت يكونوا جاهزين للتعليم

 
لعايل اجلّيد وامليسور التكلفة، مبا يف ا ضمان تكافؤ فرص مجيع النساء والرجال يف احلصول على التعليم املهين والتعليم 3-4الغاية 

 2030ذلك التعليم اجلامعي، حبلول عام 
 

الزيادة بنسبة كبرية يف عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات املناسبة، مبا يف ذلك املهارات التقنية واملهنية،  4-4الغاية 
 2030حبلول عام  للعمل وشغل وظائف الئقة وملباشرة األعمال احلرة

 
 املهين والتدريب التعليم مستويات مجيع إىل الوصول فرص تكافؤ وضمان التعليم يف اجلنسني بني التفاوت على القضاء 5-4الغاية 

 هشة، أوضاع ظل يف يعيشون الذين واألطفال األصلية والشعوب اإلعاقة ذوي لألشخاص ذلك يف مبا الضعيفة، للفئات
 2030 عام حبلول

 
 حبلول واحلساب والكتابة بالقراءة سواء، حد على ونساء الرجا الكبار، من كبرية ونسبة الشباب مجيع يلمّ  أن ضمان 6-4الغاية 

 2030 عام
 

 من الس ب ل من جبملة ذلك يف مبا املستدامة، التنمية لدعم الالزمة واملهارات املعارف املتّعلمني مجيع يكتسب أن ضمان  7-4الغاية 
 اجلنسني، بني واملساواة اإلنسان، وحقوق املستدامة، العيش أساليب واتّباع املستدامة التنمية لتحقيق التعليم بينها
 املستدامة، التنمية يف الثقافة مسامهة وتقدير الثقايف التنوع وتقدير العاملية واملواطنة العنف ونبذ السالم لثقافة الرتويجو 

 2030 عام حبلول
 

 يئةتهو القائمة التعليمية املرافق مستوى ورفع واألطفال، واإلعاقة، اجلنسني، بني الفروق تراعي اليت التعليمية املرافق بناء أ-4الغاية 
 للجميع العنف من وخالية ومأمونة فعالة تعليمية بيئة  
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 والدول منوا البلدان ألقل وخباصة العاملي، الصعيد على النامية للبلدان املتاحة املدرسية املنح عدد يف كبرية بنسبة الزيادة ب-4الغاية 

 وتكنولوجيا املهين التدريب منح ذلك يف مبا العايل، بالتعليم لاللتحاق األفريقية، والبلدان النامية الصغرية اجلزرية
 عام حبلول األخرى، النامية والبلدان النمو املتقدمة البلدان يف والعلمية واهلندسية التقنية والربامج واالتصاالت، املعلومات
2030 

 
 النامية، البلدان يف املعلمني لتدريب الدويل التعاون خالل من ذلك يف مبا املؤهلني، املعلمني عدد يف كبرية بنسبة الزيادة  ج-4الغاية 

 2030 عام حبلول النامية، الصغرية اجلزرية والدول منوا البلدان أقل يف وخباصة


